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1:o Lånets Allmänna Beskaffenhet. 

Dess längsta sträckning i rak Linia ifrån Norr till Söder utgör 14 Mil, 
men landsvägen med dess kfökningar if rån Skånskt till Götbeborska Läne-

rgränsen något öfver Sjutton, Bredden varierar emellan En och Fem mil. 

Utmed Saltsjökusten är landet lågt, men höjer sig mot Öster i mer eller 
mindre skarp profil. Kustlandet Sr f med undanlag af flygsands-fälten, meren-
dels bördigt, bestående dels af ler eller sandmylla, dels hafssand men ji» 

mer maft nalkas Weétgötha och Småländska gränsen, ju mera aftager bör
digheten. Jordmanen är i dessa tnfkrer merendels grus och klapper-blandad 
sand, beklädd med en tunn skorpa af matjord, Åkervidden inskränkt, 
ängarne obetydliga, karrdrag och betesmarkeme vidtsräckta hedar, der 
ögat ej upptäcker annat tecken till vegetation, än den sträfva Ljungenj 
dock firtnas någre få goda trakter inåt landet utmed Wiske och Ätra öar 
Berg äro inga af betydlig högd och inga egenteligen större åsar, mer än 
Hallands ås, som utgör naturliga gränsen mot S'<åne. I allmänhet åro Ber
gen brantare, dalarne trångare och jordmånen bördigare i Norra Halland än 
i det Södra. Fyra större strömmar flyta genom Länet uti Hafvet, neml. 
Lagan kommande ifrån Kronobergs Län, utfaller vid Laholm, Nissan ifrån 
Jönköpings Län, har sitt utlopp vid Halmstad., Ättran%, som delar Landet 
af gammalt uti Norr och Söder Halland, faller uti Hafvet. vid Falkenberg, 
och kommer från Elfsborgs Län, likfom Wiskant som utfaller vid Aha 
Klosters Kungsgård 1 1/2 mil norr om Warberg, Dessa strömmar hafva 
gemensamt den märkvärdigheten, att inom Länet ej utgöra eller genomlöpa 
Sjöar, ej heller formera egentliga ådalar, men hafva merendels branta 
stränder och djupt lopp, med undantag af Wiskan, som på en lång sträcka 
genomlöper en vid och fruktbärande dal. För inre-cornmunicationen äro 
de jämväl utan all nytta, emedan ingen af dem är segelbar. Smärre ström» 

mar och åar finnas äfven, bvilka det vore för vidlyftigt att uppräkna. 
Med undantag af Lytigntn som dels ligger i Hallands dels i Elfsborgs 

Län finnas, inga betydliga sjöar. I inre delarne af landet eller den så kal' 
lade skogsbygden' träffas flere sjöar af inskränkt vidd. 
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Större kärrtrakter finnas i Griraetons och Hunnestadt, samt Winbergs 
och Monups pastorater, hvilka troligen kunna sänkas och urtappas; afväg-
ning har skedt öfver den sistnämde trakten och fråga om aftappningert 
anhängig vid Domstol, men den förstnämde kärrtrakten är ännu icke af-
vägd. — I Östra delen af Länet finnas flere kärr och mässar hvilka lemna 
föga hopp om lönande odling, emedan de merendels hafva betydligt djup p8 
dålig botten, men de bidraga tillika med de smärre sjöarne till skadeJig 
vårfrosten. I allmänhet: och som en naturlig följd af Landets nu beslaifn» 
beskaffenhet är climatet mildare vid Hafs-kusten än inåt Landet. 

Innevånare. 
Antalet af Mantalsskrifne personer är 46,444, samt icke iMantalsskrifne 

34,322, tillsammans 80,766 persorier.^ Numerairen har således pa fenvåt 
ökats med 2 479 eller något öfver 3 procent. Enligt Presterskapets mor« 
talitets-Tabeller borde denna tillökning Vara dubbel, men Götheborgs Län 
å ena sidan och Skåne på den andra, dit tjenstefollĵ et dragés genom för-' 
monligare löner och starkare föda medtager öfverskotter. Ifrån Norra delen 
af Länet låta en mängd ynglingar inskrifva sig pä Sjömanshuset i Gothe» 
borg till Coopvardf Sjöfart och nian räknar, att omkring iAoidel af dessa, 
icke återkomma. Allmogen saknar icke" bildning och man finner en mängd 
Bönder, som med urskillning kunna gifva omdöme i hvarjehanäa ämnen. 
Vid Enskiften har jag ofta haft tillfälle se ganska förståndiga utlåtande af 
gode män af BohdeStåndet, hvilka de sjelfva författat; äfvensom på andra 
sidan ej bör förnekas, att detinä bilduing stundom användes till mindre 
nyttiga ändamål, samt missbrukas till obehörig, advocatur och Lag-vräng-
n ing .— Sedligheten är berömvärd och i jemförelse med Folkmängden fin-
nes intet Län i Södra Sverige,'hvarest broffmfilens antal är så ringa, som 
i Halland. När 'nu härtill kommer, att de fläste stölder begås af sådane 
personer, som med Pass från ändra orter vandrar genom Länet, vägar jag 
i underdånighet försäkra, att Halländhingen utmärker sig genom god mora
litet. Föräldrars eller Svarföräldrars missfirmande, hvilket brott på ändra 
örter är mera sällsynt, blifver likväl här oftare Stålat, hvartill gruoden 
torde böra sökas uti det rådande undantags-systemet, hvaraf händer, att 
mången oförståndig yngling i förtid blir husbonde och anser sina gamla 
Föräldrar, som besvärlige nådehjon. 

Näringsfliten är högstiberömlig i de magrare trakterne, men der jordmo-
nen 
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nen är bättre får man ytterligare bevis på den ofra upprepade arfarenheten, 
att hvarest åkerbruket är lönande tillgripas sällan binäringar. Egentelig väl
måga finnes på ganska få trakter, men också, då ej missväxt inträffar, 
icke någon tryckande fattigdom. Arbetare saknas icke och vanliga dags-
verkspriset på landet 16 sk. Banco, Penningebristen och svårigheten, att 
sälja för contant betalning utgöra för närvarande Jandtmannens största o-
lägenheter. 

3:o Nåringar. 
Jordbruk: Ensäde är det mast vanliga hos Allmogen och Trädningen 

brukas blott på de större Egendommarne, en och annan Prestgård, men 
högst sällan af Bönder. De samfäldta gårdarne hindra också detta brukning, 
sätt och Enskiften sökas sparsamt. Brukliga Sädesslag äro något litet Hvete, 
Vinter-Råg, Vår Råg, Korn, Blandsäd, der Hafran är blandad, dels med 
Vår-Råg, dels med Korn, Hafra och Potatoes, »amt i Norra HaJfand Bö
nor och Ärter. Proportionen är svår att bestämma, såsom oändeligt varie
rande på olika trakter, men Korn i Norra och Hafre i Södra Halland äro 
hufvudsäden. Vanligen gödslas till Korn, Potatoes och Bönor, derefter 
sås Vinter Råg, samt sedermera Hafre och Blandsäd, sfundom flere år å 
rad efter hvilket utmärglande bruk jorden på några ställen igenlägges till 
äng, utan gödning och frösåning. Detta gäller om Allmogens brukningssätt 
i allmänhet, men Sätesgårdar samt en del Prest - och Bondegårdar göra 
härifrån många berömliga undantag. Potatoes-odlingen utvidgas otroligen, 
och det deraf tillverkade Brännvin skickas till Stockholm och Götheborg. 
Trädgårds-växter odlas nästan icke, men i vissa trakfer finner man mycket 
frukt-träd, stundom af ovanligt goda slag. Hampa odlas föga, men Lin. 
culturen tilltager årligen i Norra Halland och Linet säljes dels til! Göthe
borg, dels till Westgöthar stundom obereddt på åkern, men förädlas ännu 
ej mycket inom Landet. Det ar likväl att hoppas en ekad håg för Lin. 
förädling, ssdan Kammarjunkaren Wolffradt på dess egendom med ansen
lig egen uppoffring anlagt ett Institut, der Eleven undervisas i Lin-band
teringen efter Norrländska methoden. Humlegårdar finnas i Skogstrakterne, 
men lemnir ej tiliräckelig Humla till i änets behof. Sädes-productionen är 
ymnigare än fordom och torde för närvarande vara tiliräckelig för Länets 
behof, så framt mistväxt ej inträffar. Odlingar tillväxa märkeligen, i 
synnerhet på kustlandet ofta nog mera till skada än gagn, då de ske på 

2 
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ängens bekostnad, och utan att igenlägga åker i stället. Nya mecha-
niska inrättningar till besparande af arbetskraft lära ej rara införda; 
men de sä kallade Engelska plogarne vinna mer och mer förtroende. 
Friherre Wrangel och Commerce - Rådet Muller hafva verkställdt de 
största odlingarne. 

Boskapsskötsel: Foder-tillgängen är i allmänhet för ringa emot 
Åkerjorden. Höet merendels magert och ljungblandadt, samt ängarne 
i högsta grad vanskjötte genom ett obarmhertigt betande ofta hela 
vintern igenom till den i Maj , varningar och råd uträtta här intet och 
Eders Maj:ts Befallningshafvandes försök, att genom upplyste och väl
tänkande Medborgares bemedlande åstadkomma byordningar, till hämman
de af denna förderfliga osed, hafya alla varit förgäfves. Gamla ängar upp
tagas icke sällan, men igenläggning till äng med gödning och grässå-
ning sker högst sparsamt; dock tyckes Allmogen i vissa t rak ter , helt 
nyligen börjat finna nyttan af åkers igenläggande och Morups Socken 
visar redan ett förbättradt förhållande härutinnan. Hafstång, som stun
dom ymnigt på kusterne oppflyter, har härvid likasom vid Sädes-cultur 
visat sin förträffeliga nyt ta , som gödnings-ämne, och är för Strand
boarne en verklig rikedoms källa, som de öfrige Länets Innebyggare 
måste sakna. Stallfodring nyttjas icke , ehuru betesmarkerne äro högst 
us le , bestående med få undantag af Hedar och Ljungbackar. Hästar 
finnas till betydligt antal och någorlunda god race , men den ymniga 
tillförseln af Danska hästar minskar hågen för hästafvelns utvidgande 
och förbättring. Det starka fall hästpriset på en korr t tid undergått , 
gör det till en verkelig miss-calcul, att uppföda hästar, ty man kan 
köpa på Hallandska Marknadeine en fullväxt, inkörd Dansk häst för 
bättre pris , än hvad en 3 års fåle kostar att uppföda, — 

Hornboskapen är i Strandbygden någorlunda slor och treflfg, uti 
inre Landet merendels svag och klenväxt. De inhemska Fåren små 
magra och föga ullrika, dock hafva någre af Allmogen från Sätesgår
darne skaffat sig Spanska eller åtminstone en blandning af Spanska får. 
Genom HushållsSällskapets försorg hafva Får ifrån Jemtiändska Scheffe-
rierne blifvit inskaffade, men få nyligen, att någon nytta deraf ännu 
icke kunnat spörjas, i synnerhet som dessa kreaturs hastiga flyttning 
hela 8 grader längre i Söder till en början tycks hafva ett menligt in
flytande på deras hälsa. De fleste Sätesgårdar hafva Får af Spansk race. 
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Hatavida Ladugårds äfkastningen är tillräcklig för Länets behof är 
svårt att bestämma. Småländska och Westgötha Allmogen afsätta väl 
Talg och Victualier till Länets Städer , men deremot säljes något af 
dessa varor af Halländska Bänder till Götheborg och Skåne. Troligen 
balancerar dessa försäljningar hvarandra i det närmaste. I allmänhet 
äro Ladugårds-produkterne i starkt fallande, hvilket härrör dels af be
farad foderbrist för instundande vinter , som vållat en starkare försälj
ning och afkastning än vanligt, dels af penningebrist so/a tvingar pro« 
ducenten, att sälja till hvad pris som helst. 

Skogar aro få och glese. Den eå kallade skogsbygden ar till större 
delen förvandlad ti l l kala berg och kul la r ; och Boken, som utgjordt 
Landets förnämsta skogsträd återväxer mycket långsamt. Fagereds, To-
rups , Släitakra, EnslÖfs, Breareds och Hishults Socknar hafva någor
lunda betydliga Furu-Skogar , samt något i de Heste Socknar utmed 
Wästgötha och Småländska gränsen, äfvensom smärre lundar öfveralt i 
landet. Bokskogarne finnas äfven i de nu uppgifna t rakter , samt på 
några ställen af kustlandet, af hvilka de bäste och nogast vårdade till
höra Sätesgårdarne, samt derunder lydande hemman. Härads och Soc-
kne allmänningar iinnas icke. Det bör icke förtigas, att Allmogen 
merendels illa hushållar med Skogen, och torde huggning af Tunnstäf, 
samt Spärrar kunna anses som högst Skogsödande. Aterplantering värk
ställes nästan aldrig af Allmogen, tvärtom motvärkas all Skogsåterväxt 
genom de Vårtiden tillåtne Ljungbränningar, och säkert skola på många 
ställen skog sjelfmant uppväxa, vitan annan åtgärd än frid för människors 
och kreaturs åverkan. Af possessionater har Friherre Wrangel på 
Sperlingsholm och Commerce-Rådet Hammar på Stjernarp utmärkt sig 
genom Skogsplantering af större vidd. Bräantorf nyttjas mycket, men 
torf-måssarne äro på många ställen hårdt medtagne, och i Söder Hal
land nyttjas så kaJlad flat-torf till bränsle, hvilket bruk Eder Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande sökt afskalfa, och torde framdeles serskildt 
få fästa Eders Maj:ts Nådiga uppmärksamhet på åettn ämne i samman
hang med flere frågor, som hafva gemenskap med behandlingen af flyg-
sandsfälten. 

Allmogen i Slättakra samla EnebåV, därtill uppmuntrade af Com-
merceRådet Hammar som börjat exponera denna vara till v er kel ig 
båtnad för en fattig Allmoge. 
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Några synnerliga förbättringar i Byggnader hafva icke skedt ehuru 
Hushålls-Sällskapet utsatt premier för Stenhusbyggnader och en af Säll
skapets Ledamöter Kammarjunkaren WolfFradt utläst belöningar för 
byggnader af ler. Deremot börjar Allmogen mer och mer hägna med 
Sten, der den finnes. 

Bergsrörelse: Uti hela Lånet linnet icke någon grufva och Rydö 
Bruk, det enda i Länet, är med vederbörligt tillstånd nedlagt. Detta 
Bruk funderadt på köpe tackjern och till en del köpekol kunde ej 
drifvas med fördel, hvarföre det nedladea och de derunder lydande 
Hemman genom försäljning afaöndrades. 

Fabriker finnas inga, utom en kiadesstol, tillhörig Jungfru Richardi 
och en af Commerce Rådet Hammar på Stjernar.p nyligen anlagd klädes
fabrik, hvartill han förskrifvit Kard- och Spirin-machiner samt mästare 
från Danmark. Några små Lädergarfverier på Landet torde ej anses af 
den betydenhet, att de här böra upptagas. 

Binäringar: Jsgt hö^st obetydlig. I Länet finnes Rådjur, Tjäder, 
högst sällsynt, Orrar och Rapphöns mera ymnigt. Fiske idkas allt för 
litet. Med en så vidsträkt kust borde fisket vara en hufvudnäring, 
men i hela Länet finnes icke mer än ett fiskelage nära Warberg. Or. 
saken härtill är den långgrunda kusten, som nödgar Strandboerne, att 
nyttja platta Båtar eller Ekstockar med hvilka de icke väga sig ut i 
öppna Sjön, ej neller när vädret är stormigt. Förgäfves har Hushålls 
Sällskapet erbjudit betydliga förskotter emot 4 procents ränta åt dera 
som ville anskaffa större segelbåt för att dermed idka fiske i öppna 
hafvet, förgäfves har underteknad Landshöfding genom enskild uppoff
ring af en på Lön anslagen lägenhet sökt dera fästa fiskare från Skånska 
kullen; ingen har ännu anmält sig eller kunnat öfvertalas, att göra ett 
försök. Fisket bestrides således endast af Srrand-AUmogen vid lediga 
stunder med svag redskap uti små båtar,'men fångsten är likväl stundom 
betydlig af Torsk, Koljor, Hvarf med flere arter Flundror, samt något 
Hummer. Deremot nalkas Kullens och Jutländska fiskare någon gSng 
ganska nära Halländska kusten, och dels afsegla med sin fångst, dels 
afyttra den i våra Städer. Laxfisket är af mera betydenhet, isynnerhet 
vid Laholm, Halmstad, Falkenbergs, och Åhs Kloster. Falkenbergf 

fiske 
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fiske torde vara det me9t gifvande och lönande, emedan Laxen de 
tidigast fångas, så att de förste fororne till Hufvudstaden derifrån afg£ 
och följakteligen blifva bäst betalte. Behållna vinsten af dessa fisken 
varierar i mon af mer eller mindre fångst och kan således ej med noghet 
bestämmas, isynnerhet som vederbörande ej gerna derom lemna upp
lysning. Halmstads Laxfiske är bortarrenderadt till ett Intressent-
skap för 333 R:dr 16 skill. B:co, men detta Intressentskaps vinst är 
mig obekant. 

Kolbränning idkas högst obetydligt , men något i Fjärås och 
Elfsåker. 

Pottaska tillverkas sä mycke t , som erfordras för ett vid Halm
stad befintligt Såpsjuderi och en ringa export från Falkenberg. 

I Norr-Halland samlar fattigt folk Bergmåssa, som säljes i Guthe-
bo rg till 26 a 28 sk. Lispundet. 

Saltpetter - tillverkningen, som af Eder Kongl. Maj:st så nådigt 
blifvit uppmuntrad, och till livars införande i Lånet min företrädare i 
Embetet hVarken sparat uppoffring eller möda, har icke kunnat utbju
das t i l l näringsgren för Allmogen, oaktad efterdömen icke saknats af 
posessionaterne, hvaribland Baron Wrangel på Sperlingsholm gjort en 
stor och vacker anläggning , samt Majorerne Ehrencrona och Brummer , 
samt Commerce Badet Hammar på ett patriotiskt sätt utmärkt sig. 
Torde hända, att en när ing , som fordrar Byggnader och en god till
gång på bränsle ej är fullkomligt naturlig i ett skogsfattigt land och 
att den derföre ej vunnit förtroende hos Allmogen. 

Förtjensten af forslandet, som under Continental-Systemet var sft 
betydlig här i Länet har nu nästan alldeles afstannat till icke ringa af-
saknad för Allmogen. Utvandringen af Landets ungdom på tröskarbete 
i Skåne anses af någre som skadelig af andre som nyt t ig , och bägge 
meningarne kunna med hvar sina skäl understödjas. Det påstås icke 
utan grund , att de unga drängarne ej låta städja sig utan med förbe
hål l , att få gå till Skåne öfver vintren, så att ehuru husbondens 
samtycke erfordras för erhållandet af pass, kan detta samtycke ej anse» 

3 
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frivilligt, emedan en bonde som vägrade ett sådant, svårligen skulle 
erhålla dräng ett annat Sr , äfvensom det ofta händer att mången duktig 
arbetsför dräng tager städja i Skåne och påföljande höst för alltid dit 
utvandrar. På andra sidan kan det icke bestridas , att de återkommande 
drängarne hemföra en icke obetydlig contant förtjenst, samt att det är 
en fördel för de fattigare bönderne, som under sommararbetet behöfva 
en dräng, hvilken de under vintren ej kunna sysselsätta, att öfver denna 
tid bespara dess lön och underhåll. Vidare och då uti ett land, som 
ej har skogsbruk, vinterdagsverken ej är af synnerligt värde, måste 
det vara en fördel, att de användas till en contant förtjenst; som till 
Landet hemföres, och att de arbetande personerne under tiden födas 
på främmande ort. 1 min underdåniga tanka äro således dessa utvan
dringar mera nyttiga än skadlige för provineen, isynnerhet sedan det 
lyckats mig, att afskaiFa det missbruk, som insmygtsig, att drängarne 
stundom under brådaste andetiden pockade sig till Husbondens tillstånd, 
att utvandra. Deraf har likväl den olägenheten inträffat, att Allmogens 
drängar från en del af Sunnerbo Härad i Småland, hvilka likväl, sora 
jag tror , icke hafva rättighet till en sådan utvandring i förväg begifva 
sig till Skåne och der upptaga dä mest lönande tröske-beting. 

Antalet af till Skåne gående tröskare har i sednare. tider mycket 
aftagit och varierar nu efter årsväxten emellan 3 och 600 i stället för 
2000 som i fordna tider lära ditgått. Orsaken till denna förminskning 
säges vara uppbyggandet af flere Tröskverk i Skåne, samt nya uppsätt» 
ningen af 2:ne indelta Regementen, hvars Soldater nu åtaga sig tröske-
beting. Den förtjenst hvarje tröskare hemför kan öfverhufvud tagas 
till 8 R:dr Banco. 

Sjöfarten från Hallänska Städerne sysselsätter ej mycket folk, 
men ifrån Fjäre Härad låta en mängd ynglingar inskrifva sig på Göthe-
borgs sjömanshus och en god del af Hemmansägarna i Orsala , "YValda, 
Släp och Hanhals Socknar äro Coopqvardie-Skeppare, som föra skepp för 
nästan alla Sveriges Städer. En liten del hafva äfven smärre fartyg eller 
så kallade nordbåtar med hvilka de idka kustfart och löpa för frakt, 
eller för egen räkning gå med Bräder till Skåne och derifrån återhemta 
Spannemål. Vinsten af denna Näring är icke möjlig att beräkna, enär 
som jag nyss haft nåden nämna dessa skeppare hafva sina Rederier ifrån 
Luleå till Ystad och vidare hela kusten uppföre till Götheborg. Att 
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förtjensten och rörelsen aftagit, inhemtas deraf, attfleretid efter annan 
uppsäga Burskapet i Kongsbacka der största delen äro Borgare. 

Af slöjder får jag först underdånigst omnämna Meubeltillverknhr 
gen i Lindome. socken, som är ganska betydlig. Nästan bvarje Mans
person är Meubel-snickare och flere hafva förvärfvatstor konstfärdighet, 
så väl i arbetets utseende, som varaktighet. Bureauer, Soffor, Stolar, 
Commoder m. m. förfärdigas i de modernaste och elegantaste faconec 
samt alsättas i Götheborg. Här blifva de upphandlade del8 af vissa 
köpmän, som föra dem till Skåne, Danmark, och som det påstås öfver 
till America, dels uppköpas de af Sadelmakare och Tapetserare, som 
låta gifva dem en finare polering och betsning, samt stoppa och montera 
Soffor och Stolar, hvilka sedermera af dem försäljas så väl i Götheborg, 
som andra Städer. Fordom var denna näring högst lönande men nu 
mera betalas dessa arbeten ganska ringa. Såsom orsak uppgifres en 
minskad luxe i Götheborg och en tilltagande penningebrist. 

Uti Elfsåker Socken,, samt Fjärås Skogsbygd idkas smide af Liar 
och andra Äggjern, som öfver alt i orten äro ganska begärliga. Denna 
näring är i tilltagande, som det påstås till skada för skogarne, hvilket 
framtiden närmare lärer upplysa, emedlertid gifver den nu en icke o-
betydlig arbetsförtjenst. 

Uti Hishults och Knåreds Socknar har i sednare tider en ny nä
ringsgren bildat och utbredt sig ifrån Markaryds Socken i Kronobega 
Lärt, som lemnar en vacker förtjenst. Dessa Socknars Allmoge för
färdiga, neml. Väfskedar af rö r , som försäljas i Skåne och Dannemark 
till 1, 2 a 4 R;dr stycket. Rören som lära komma från Medelhafvet 
köpas af Bönderne i Götheborg och föras sjöledes till Halmstad. Väf-
skedarne, som gå ifrån 400 till 1800 tänder äro välgjorda; i synnerhet 
passande för hemväfnader och finna god afsättning, till hvars verk
ställande 10 å 12 Bönder och drängar 2:ne gångor om året öfvergå 
till Seland. 

Beträffande Linförädlingen åberopas hvad derom förut i underdå
nighet är yttrat. Det är blott i Förlanda Socken, samt en del af Fjär
ås, som Linspånad och väfnad hunnit någon synnerlig höjd och väf-
naderne blifvit sålda dels till Götheborg dels till Gårdfar i-Handlande. 
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Härvid. förtjenar anmärkas, att Förlanda Socken har den mast sterila 
j o rdmån , men att folket, så framt missväxt ej flera år å rad inträffar, 
är tämmeligen välmående 

Ylle-Fabrikater är den förnämsta producten af Halländska industrien 
och landets betydligaste penninge - källa. Innevånarena i de magraste 
och sterilaste trakterne af Länet visa härutinnan den största idogheten, 
och skulle u tom den hvarken kunna subsistera eller utgöra sina skyl
digheter t i l l Staten. En mager åkerjord till vidden ganska inskränkt 
gifver äfven med den ymnigaste skörd icke brödfödan för 3/2j.:delen af 
å r e t , ett svagt Höbol och ett magert bete, lemnar ej tillfälle till lö
nande Boskaps-skötsel och de fleste sakna skog till afsalu. Främlingen 
som reser genom dessa af naturen vanlottade trakter skall Unna det o-
begripl igt huru innevånarena kunna skaffa sig näring om han ej känner, 
att det är blot t qvihnomas husliga fli t , som fyller hushållets behof af 
penningar och födo-ämnen. 

De förnämsta Fabrikaterne Sro Vadmal, Sängtäcken eller Ryor, 
Hästtäcken, Bordtäcken , Golfmattor och Strumpor. 

Vadmalet göres från 4 l / s t i l l 7 qvarters bredd och är dels hvitt 
dels grått sammansatt af svart och hvit Ull och sälje9 ti l l 16 å 24 sk. 
Banco alnen (stundom derutöfver) åt Borås Handlande , som låta stampa, 
färga och sedermera försälja dem öfver hela Sverige, men förnämligast 
i Bergslagen, Stockholm och Norr ige . Merendels göra dessa Hand
lande sina resor i November månad , då de uppköpa de färdiga Vad
male t , utlemna Ull t i l l sådane som ej sjelfva kunna anskaffa den och 
betala sluteligen arbets-löner, samt emottaga det färdiga Vadmalet un
der en sednare resa. IsIands:Ullen gäller uti Staderne 6 R:dr Banco 
Lisp:det hvaraf erhålles omkring 40 alnar Vadmal och hvarföre i ar
betslön betalas 4 R:dr Lispundet eller om Ullen varit fin 5 R:dr B:co. 
Deraf täcktes Eders Kongl. Maj:t finna att Vadmalet kostar den Hand
lande omkring 12 skill. Banco a lnen , och att det således är fördelak
tigare för Allmogen att sjelfve anskaffa Ull , hvarföre Hushålls-Sällska
pet varit be tänk t , att inskaffa en grof»ullig och mera gifvande Får-race 
än den inhemska, samt erbjudit förskotter åt de KyrkoRåd på Landet, 
som velat åtaga sig att hålla Allmogen ull tillhanda. 

Sängtäcken 
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Sängtäcken eller Ryor äro af Nöthår och vanligen fiössade med 
färgade Nöthårs-trådar, som formera reguliert krokiga figurer. Dessa 
köpas af Boråsarne till omkring 2 B:dr B:co stycket och försäljas i 
Norrige och Norrland för dubbelt. 

Hästtäcken af 2:ne hopsydda väder af 3 alnars längd äro vanligen 
mycket grofva, varpade af gro ft Blångarn och inslagne med svart eller 
brunt garn af Nölhår , med smärre gula, röda, blå eller gröna ränder. 
Dessa betalas af Boråsare med omkring 1 R:dr B:co stycket orh försäljas 
kring hela Riket. 

Golfmattorne äro af samma slag, som hästtäckena, med den enda 
skillnad , att de säljas i hela stycken af 30 a 40 alnar till 8 sk. Banco 
alnen , merendels till Borås Handlande. 

Bordtäckena nyttjas på Bordbänken i Bondstugorna, sS val i Hal
land, som andra Provincer. Varpningen är af finare blekt BISngarn 
eller Tåg-garn och inslaget af brokigt nöthår i glest drällsmönster, s& 
att det hvita Linnegarnet mycket synes. De bestå af c:ne, tre alnar 
långa våder och betalas med 2 a 2 B.:dr 32 sk. stycket, samt uppköpas 
af Boråsarne som sälja dem i Stockholm till hästtäcken. Äfven nyttjas 
de på några ställen till golfmattor. 

Försök hafva blifvit gjorda, att bibringa Allmogen en bättre smak i 
dessa sednares t i l lvärkande, hvarigenom deras b ruk , som_ golfmattor, 
skulle utom Provincen blifva mer allmänt; men de tvekas ej haft fram
gång, och de golfmattor, som här på stället blifvit nyttjade, hafva ej 
uthållit mer än 2:ne Vintrar. 

Strumporne tillverkas förnämligast i Laholms Stad och Fögderi , 
men äro ej af fullkomligaste egenskap. Starkt valkäde och tvättade med 
Såpa hafva de ett någorlunda vackert utseende, men äro hvarken fina 
eller varaktiga. Garnet blifver vid spinningen ej nog hårdt snodt och 
stickorna äro grofva, hvaraf maskorne blifva för stora. Vanliga priset 
är 24 å 26 sk: Banco paret och af ett Lispund kan tillverkas ifrån 20 
ända till 28 par i mon af garnets finhet. Äfven dessa upphandlas af 
Boråsare, men lefvereras till Kongl. Krigs-Collegium eller Arméns be-

4 
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klädnads-Directioner ganska sällan. — Då Ull utlemnas till Strumpor Hr 
aibetslönen 4 R:dr B:co Lispundet. 

Vinsten af denna industri är svår att calculera, men att den är ganska 
betydlig kan dömmas deraf, att de temmeligen stora Krono-Skatterne 
med lätthet afbördas när Boråsarne köpa allt hvad som är att aflåta. 
Det finnes Socknar inom Länet, som i denna rörelse omsätta 10,000 R:dr 
och kanske derutöfyer, och måhända kunde man, utan att mycket 
misstaga sig, calculera behållna vinsten för hela Länet till 40 å 50,000 
R:dr Banco. 

Handel. Denna rörelses beskaffenhet är genom det föregSende i 
det närmaste upplyst. De få exportabla skogsproducterne afsätias i 
Städeme Varberg , Halmstad och Falkenberg. Sjö. Communication sak
nas icke på den vidsträckta kusten, men begagnas foga. Längs knsten löper 
stora Landsvägen emellan SkSne och Götheborg genom alla Länets 
Städer. Ifrån denna utlöpa flere sidovägar till Småland och Waster-
göthland, men för en liflig communication felas en väg, som inuti lan
det borde löpa parallelt med Strandvägen och, afskära sidovägarne, 
hvarigenom dessa blefvo satte i förbindelse med hvarann till stor lätt
nad för rörelsen, i stället att man nu för att komma till nästeränsande 
Socken stundom måste färdas 3:ne sidor af en Rätangel. Eder Kong/. 
Maj:ts Befallningshafvande har sökt åstadkomma d«nna communications 
väg och der besvär ej blifvit anförde är den redan etablerad, men vid 
anförde Besvär har händt , att högre Auctoriteter undeikänt" dé atistal-
t e r , som Eders Maj:ts Befallningshafvande, med full kännedom at Lan. 
de t , t rot t lända ti l l dess sanskyldiga nytta och denna i min underdå. 
niga tanka välgörande plan lärer sålunda aldrig vinna fullbordan. 

Flygsand: Denna utgör i Länet nära 8000 Tunneland, oberäknadt, 
hvad den utvidgat sig under den förfärliga stormen den n : t e sistledne 
Mars. Till underdånig följd af Eders Kongl. Maj;ts nådiga befallning 
har omkring 5000 Tunneland af den mest farligar sanden blifvit till 
plantering utsedd. Frivilliga öfverenskommelser äro genom Eders 
Maj:ts Befallningshafvandes bemedling ingångne angående fördelning 
och deltagning uti hägnaden, som den 1 December 1823 bör öfver allt 
vara upprät tad, hvarefter planteringen kommer att för sig gå. De af 
Eders Kongl. Maj:t härtill nftdigst anslagne 5000 Bjilr, soul med iooo 
R:dr årligen i Fem år utgå, är en välgerning, som Landets Innevånare 
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med djupaste underdåniga tacksamhet erkänna, men jag bör ej dölja, 
att dessa medel torde blifva otillräckeliga för ändamålet» fullkomliga 
vinnande. Enligt Kongl. Ländtbrnks Academiens uppgift i dess Hand
lingars 8:de årgång åtgår 16 Tunnor kottar till hvarje Tunnelands be-
såning, och om man blott värderar en Tunna kottar i uppsamling och 
4 mils transport till 8 skillingar, uppkommer endast för utsädet till 
8000 Tunneland , en betydlig summa , oberäknadt arbetet , tillsynen och 
Sand-hafre utsädet. Jordägarena böra visserligen vidkännas största de-
len af kostnaderna så långt de förmå att dem bära, och min underdå
niga pligt fordrar att dem på allt sätt dertill uppmuntra. 

4:o Politisk Författning. 
Kammarverk: På sednaste Fem åren hafva 20 fiemman å nyo blif-

vit skattlagde, ett öde Hemman å nyo upptagit, men mig vetterligen 
icke något i ödesmål förfallit. Nybyggen uppkomma icke arlnorlunda 
än såsom torp på Enskildtas grund, emedan inga Allmänningar elle» 
andra Kronoparker finnas än sådana som höra under Krono Hemmans 
skattläggning. Klyfning å Krono Hemman sker högst sällan, men sä 
mycket oftare på Skatte och sådane Frälse Hemman, som från^Sätesgår-
darne blifva afsöndrade. De fleste Byelag äro Storskiftade, men En-
skiften gå mera långsamt, emedan de deraf åtföljande utflyttningar äro 
högst kostsamma och ofta öfverstigande de qvarboendes förmåga, att 
utgöra. Önskeligt vore , att hela kustlandet vore Enskiftadt, bvarige-
nom en ökad odling och ett förståndigare åkerbruk skulle befordras. 
De redan Enskiftade Byelagen äro derpå exempel och jag vågar dei fö
re underdånigst föreslå, att liksom för Skåne elt anslag i Nåder måtte 
beviljas till understöd vid Enskiftens utflyttningar. 

Uppdämningar genom Vattenverk, som på andra orter göra så myc
ken skada och missnöje, existera icke här i Länet. Dock torde sänk
ningen af Monups och Winbergs kärrmarker försvåras genom nedflnfö-
re liggande Qvarnar. Antalet af Hemman af särskika naturer upptager 
Tabellen, äfvensom Kungs Ladugårdarne, Ahs Kloster, Lindhofs och 
Laholms, Halmstads Hospital äger 6 1,2 mantal: Kyrko och Mensal 
Hemman äro tvist underkastade och stå nu i Krono-columnen. «— I 
Frälse Utsockne Columnen stå Sahlgrenska Sjukhusets 35 §/ö Mantal 
samt Trippiska godset 158 1/2 Förmedlade och Wungi Skolas 1 11/12 
Mantal. 
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Stats-Bidrag: Det mast tryckande af utskylderne för Halland a r , 
att de alla gå ur landet. Vanligen remitteras från härvarande Lands-
Cancellie till serskildta Embetsverk i Stockholm emellan 120 å 130,000 
R:dr B:co, hvaremot Staten ej gör någon depense af allmänna Medel i 
Lande t , och Warbergs lilla Garnison, som får iin aflöning från Göthe-
borg är den enda kalla, som återför någon del af de remitterade pen-
mngarne. Uti ett fattigt l and , som icke har några synnerliga Exporter, 
åtminstone icke svarande emot livad Släderne importera, och hvars In
nevånare till en del köpa Säd och Skog, är det nästan obegripligt att 
dessa Remisser årligen kunna fortsättas. Uti de rika provincerne Skåne 
och Blekinge utbetalar Staten i aflöningar kanske mera, än hvad de i 
Stats-bidrag utgöra , hvilket naturligen skall vara af fördelaktig verkan 
för dessa provincer , då deremot det magra Hallands contribntioner ut
gå ur Landet. Penninge bristen är också ganska stor och min under-
såteliga pligt fordrar , att icke förtiga det uttagandet af förlidet års 
Krono skatter måste ske genom stränga utpantningar. En Garnison i 
Halmstad och Warborg skulle vara af en särdeles nytta for Landet och 
qvarhålla en del af de medel , som af de skattdragande uttagas. —> Utom 
Kronoska t t e rne , som utgå ur Landet, har Sahlgrenska Sjukhuset i Gö-
theborg ganska betydliga Hemmans Räntor , som blifva det remitterade 
samt Trippiska Räntorna, som utgå till Halland. 

Då ganska obetydligt af Krono-Tionden är såsom lön anordnad 
blifver Allmogen ej med dess forsslande betungad. De aflägsnare lösa 
den vanligen efter Markegång och Strandboarne lefverera den in natu-
ra på Krono-Magasinerne i Halmstad och Warberg, 

Under durchmarcher är det merendels Strandbygden som besväras 
af inqvartering, men denna bygd kan också lättast bära detta onus. 
De Östra Socknarne, som vid dessa tillfällen skola skjutsa, hafva stun
dom 4 a 5 mil att färdas till skjuts ombytes Station och nödgas meren
dels lega för skjutsen, hvilket är så mycket nödvändigare, som desse 
Socknars innevånare underhålla ganska få hästar, Legan uppgår t i l l 
2 a 3 R:dr Banco paret. I följe häraf är Krono-skjutäen antagen till 
2 1/2 R:dr för hvarje par hästar. 

Indel te Båtsmannens underhåll är uträknadt efter 5 års Medium af 
Markegångs 
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Markegångs taxorne till 20 R:dr 32 skill. Banco med tillägg af Torp 
der Båtsmannen har sådant. 

Allmänna vägarnes underhållning är olika i Fögderierne och Är 
calculerad efter derpå använde dagsverken för Sommar och Vinter un
derhållet ifrån 5 till 10 R;dr Banco på helt Hemman. 

Diverse Onera och Allmänna Besvär: för Publique Byggnaders 
underhållande, Skallgångar, Inqvatering, Brandnod, m. m. äro efter 
beräkning af fem års medium fundne och särskildt för Krono-brefbä-
ring för dertill anslagne Hemman. 

Pol i t i e : uti hvarje Byelag är Ordningsman samt 2:ne Bisittare för
ordnade, som af Eders Maj:ts Befallningshafvande erhålla Fullmagt 
samt blifvit försedda med tryckt instruction. Någon allmän Byordning 
för Länet är icke föreskrifren, emedan sådant blifvit öfverlemnadt åt 
hvarje Byelags eget godtfinnande, och flere Byordaingar hafva på sed-
nare åren blifvit upprättade och af Edtrs Maj:ts Befallningshafvande 
stadfästade. Ordningsmännen som hufvudsakeltgtn stå under Eders 
Maj:ts Befallningshafvande lydnad äro äfven pligtige, att vid Kyrko-
Rådet anmäla alt hvad som passorar och af det samma emottaga före
skrifter och denna anstalt tyckes till en del hafva uppfyllt sitt ändamål, 
genom tiggeriers hämmande och passlösa personers gripande. 

Skolor äro på få ställen inrättade, men ambulatoriika Skolemästatf» 
saknas icke. Vid Sperlingsholm har Friherre Wrangel nyligen inrättat 
en Bell-Lancasters Skola , som lofrar god framgång. Undervisningsverk' 
för nyttiga slöjder finnes icke utom Kammarjunkaren Wolffradts Lin-
Institut. 

I afseende på hälsovården, häri följe af Eders Maj:ts Nådiga sktif-
velse af den 28 December 1831 de fleste Kyrko Råd åtagit sig nå go» 
uppsigt derom, hvarvid jag underdånigst får åberopa mitt derom under, 
den 28 November 1822 afgifna underdåniga utlåtande. 

Fattigvården har på framställning af Stiftets Biskopp och under
tecknad Landshöfding blifvit på de flesta stallen méd största beredvillig-

5 
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het omfattad, och det f i n n e s Socknar i Länet , som organiserat denna 
del af Landspolicen på ett ganska berömligt sätt. Det fattiga Halland 
liar en stor personal af torftige behöfvande, men nu högst fä inhemske 
egentelige tiggare i jämförelse med andra orter. Deremot besväras 
landet af sådane t iggare , som hkkomma frSn nästgränsande Lan med 
pass , för att söka arbete , besöka onamngifne slägtingar med flere obe» 
stämda ä rende r , hvarti l l kommer kringresande Gesäller och Matroser 
som ganska mycket med bettlande besvära landet, men hvilka man o-
antastade måste låta vandra. Nägon allmän Författning, som inskränkte 
dessa personers resor vore af stor nytta för sedligheten och ordningen 
i Landet. 

Gästgifverier äro på Landet ganska få, emedan Städerne utgöra en, 
stor del af Skjutsningsbesväret och af de smärre vägarne äro ganska få 
med GästgifvaregÄrdar försedde. Tvenne nya Gästgifverier, som Eders 
Kongl . Maj:ts Befellningshafvande funnit nödigt inrät ta , hafva af högre 
Auctoriteter blifvit upphäfne. GästgifvaregSrdarne på Landet äro 27. 
De t minsta antal som torde finnas i något Län. Hållskjuts finnes en
dast vid a:ne Gästgifvaregårdar och utgöras blott inom Socknen. 

Wargar hafva på sednare åren mycket ökats och de inrättade Warg-
groparne hafva ej det ringaste uppfyllt ändamålet. De stora Skallgån
garne aflöpa afven merendels fruktlöst, emedan det åtgår flere dagar 
t i l l manskapets uppbådénde, under hvilken tid odjuren bortvandra. 
Inrättandet af smärre skallag troddes bättre tjena för ändamålet , och. 
de dermed gjorde försök kröntes med oväntad framgång i det en mängd 
vargar blefvo fällde. Genom den hastiga uppbudningen och folkets 
vana att afdrifva Skallet på en dem väl bekant mark , hvaruti de or. 
ordentligen inöfvades, undslapp sällan något djur tom blifvit inringadt. 
M e n som dessa anstalter till en del voro afvikande ifrån den nu gäl
lande Kongl. Jagt Stadgan ansåg Eders Maj:ts Befallningsbafvande dess-
underdåniga pligt fordra att dem Eders Kongl. Maj:t i underdånighet 
hemställa och derå begära Nådig fastställelse, hvilken l ikväl , efter 
Öfver Hof-Jägmästarens hörande afslogs. De sedermera anställda Skall 
hafva varit fruktlösa, utom ett enda, som jag på Allmogens trägne 
begäran tillät verkställas i Harplinge Socken under tillsyn af derai 
egna Skallfogdar, hvarvid 2:ne Wargar fälldes. 
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5:o Städer. 
Kongsbacka, Länets nordligaste och minsta Siad. Största antalet af 

Borgare aro på Landet boende Coopvaerdie Skeppare, som ej kunna sägas 
bidraga till Stadens bestand genom annat än afgifterne till Stads-Cassan. 
D e öfrige Borgarena utgöras af Handlande, Handtverkare och Krögare. 
Exporterne äro obetydlige, bestående af något Bräder frän Marks Hä
rad i Elfsborgs L ä n , samt Träd-arbete från Lindome i Halland, hvilka 
föras till Skåne, hvarifrån Spannemål tages till återlast och försäljes 
till kringboende Allmoge i Halland och Elfsborgs Län. Denna handel 
delas likväl något af kringboende Kust-Innevånare, hvaröfver Staden 
Borgare yttra missnöje. Från Gottland hemtas Kalk och Slipsten till 
det mesta med fragtade fartyg. Från Götheborg tages Je rn , Sal t , 
Si l l , m. m. merendels Landvägen. Hamnen är mycket uppgrundad, 
men ett par ordentelige Handlande samla förmögenhet, hvilket tyckes 
vara bevis på en fördelaktig rörelse. Stadens jord är inskränkt, och 
ej tillräckelig för underhållet af Stadens kreatur , och användes blott 
t i l l åker , äng och bete. 

Staden har en Pasdagogie, StadsLäkare och Fattighus. 

Warberg, anses för Länets betydligaste Stad och står i högre Class» 
än Halmstad, ehuru med mindre folknummer och rörelse. Borgerska» 
pet har ofta sökt nedflyttning i lägre Class och torde vid nästkom
mande Riksdag derom göra förnyad ansökning , hvartill i min under
dåniga tanka ej saknas skäl. Rörelsen består i Handel och Handtver» 
kerier. Exporterne äro Trädvirke från Fagerud i Halland och Elfsborgs 
L ä n , samt dels Bokstäf dels färdiggjorde Tunnor och Fjerdingar deraf. 
Dessa Exporter gå på Skåne och Seland. De färdiggjorda Trädkarlen till 
Jutland, och Stäfren t i l l Götheborg. Retour-varor äro Spannemål, Jern och 
Kramvaror. Sällan göres Expeditioner nu för tiden till England och Medel-
hafvet, men någon gång hemtas Salt directe ur första handen. Ham
nen är någorlunda god , men stormig och öppen för vissa vindar. Rö
relsen med kringboende Allmoge är icke r inga , emedan en stor del 
af Wes.tergöthland, der har sin handel, men de Handlandes antal är 
för s tor t , så att förtjensten delad på många händer är af föga bety
denhet. I fördna tider räknade Warberg flere Skepps - Redare, som 
idkade vidsträckt Fragthandel, mcq denna har alldeles upphört, och 
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Fartygen dels sålda dels ruttnade i Hamnen, hvartill som orsak upp-
gifves en missgynnande conjunctur i allmänhet. Exporterne minskas 
äfven i mon af Skogarnes afiagande. Handtverkerieme äro äfven min
dre lönande, sedan Landt-Handtverkare mer och mer ökas, samt Lan dt. 
mannen mindre behöfver anlita Städernes. Stadsjorden är vidsträckt 
och den på Tomterne fördelte Utmarksjord till största delen uppodlad. 
Endast Säd cuhiveras och en stor del af jorden tillhör nu personer 
utom Borgerskapet , så att den mer och mer aflägsnar sig från den 
gamla egenskapen af Stadsjord. 

Stads-Skolan har enligt nya Skolordningen blifvit förändrad från 
Lärd- till Närings-Skola. Sjukvård bestride» af en Stads Läkare, som 
tillika är Läkare för Fästningen. Fattigförsörjningen sker genom sam
manskott. 

Falkenberg är må hända den fattigaste i Länet. Rörelsen är högst 
ringa och Borgarena bestå af några få Handlande och flere Handtver. 
käre, som hafva obetydlig förtjenst. Något litet Timmer, högst ring» 
Pottaska, Tunnor, Fjerdingar och Staf utgöra exporterne till Götheborg. 
Hamnen är mycket uppgrundad. Laxfisket som i lotter utarrenderas 
sysselsätter en del af Innevånarena och några äro Laxhandlare, som 
göra flere resor om året. Stundom är förtjensten härvid betydlig, 
men ofta göres derpå stora förluster, då Laxen efter framkomsten till 
Stockholm faller i priset. Stadens ringa rörelse har ej serdeles infly-
tande på Landet deromkring. Stadsjorden, är vidsträckt men mindre 
bördig och Fabriks- eller salu-växter odlas icke — Undervisningen 
sker vid en Paedagogie. Läkare finnes ej Och Fattigförsörjningen be
strides efter Innevånarenas förmåga och Fattighus finnes. 

Halmstad, Länets Residence. Dess näringar bestå af Handel och. 
Handtverkerier, som äro i starkt aftagande. För några år sedan fanns 
här i Staden ett dubbelt antal Handlande, som hade mera rörelse än 
de få nu varande. Exporternas förminskning, penningebrist, Hamnen» 
uppgrundning och luxens aftagande äro härtill medverkande orsaker. 
Exporterne bestå af Furutimmer, Trädkäril, något Tjära, Beck och 
Enebär, Trädvirket, Tjära och Beck gå mast till Skåne, Seland och 
Jatland, någon gång till England och Medelhafret. Enebär pft Hot' 

land. 
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land. Retour-varor ä ro , under missväxt Sr, SpannemSl, samt vanli» 
gare , Sill, Salt och Kramvaror. Någon frakthandel drUves äfven me» 
ej så betydligt och lönande som fordom. Nissafors Biuk i Jönköping» 
Län lägger sitt Jern på härvarande Våg , men det masta skickas häri
från till Götheborg och ganska litet exporteras härifrån directe. 

Hamnen som utgöres af Missa Strömmen är den säkraste och bä-
s ta , som kan önskas; vid Staden har den ett djup af 10 å 15 fot, men 
utloppet uppgrundas af »and, som af Strömmen nedföres, sä att djupet; 
derstades stundom ej är mer än 3 fot, De större Fariygen måste dnr» 
före lasta på den öppna farliga Redden; hvilket går högst långsamt 
och ofta är förenadt, med förluster, hvarpS man har många bedrofliga 
exempel. Om Hamnen kunde förbättras kulle det vara en oberäknelig 
fördel icke allenast för Staden utan och för de Sjöfarande i C&ttegat, 
hvilka vid påkommande stormväder här skulle finn en förträfflig nöd
hamn. Denna förbättring skulle verkställas genom paining uti Revie-
r e t , hvarigenom Strömfåran, stängd innom trSngare gränsor, säkert 
skulle skära sig ner i de lösa sandbankarna till nödigt djup. Fullmäg-
tige vid nästa Riksdag lära i underdånighet söka fästa Eders Maj:t« 
nådiga uppmärksamhet på detia vigtiga ämne. 

Utom Staden linnes ett Såpsju^eri, som drifves med god fördel. 
2200 fjerdingar äro der i år t i l lverkade, hvilka försälja» i Götheborg. 
Olja och Talg hemtas från Ryssland och askan uppköpes af Skogsall
mogen hufvudsakeligen från Enslöf. 

Staden äger en ganska betydlig ägovidd, som blott användes till 
e n l i g t landtbruk. En stor del af denmi jord äg«s af personer u-
tom Borgerskapet, och kringboende Allmoge har tid efter annan köpt 
flere tegar. 

Handtverkarena äro med få undantag i svaga vilkor. 

Trivial - Skolan med en Rector och 2me Colleger har godt namn 
om sig. Sjukvården bestrides af Stads-Läkare och Länets Provincial 
Medicus. Fattigförsörjningen sker genom sammanskott och utdelning 
af penningar. På min uppmaning hafra Stadens Innevånare beslutat 

6 



22 

bygga ett Jänge saknadt Fattighus, aien i anseende tUI uppkommen 
tvist hvilar verkställigheten. 

Laholm har ringa handel och rörelse. Handtverkarenas antal är 
alltför stort emot arbetsförtjensten och ea stor del af dem haiva vid 
BeviJlnings-Taxeringarne måst nedsattas under minimi dassen. Hande
len inskrankes till en obetydelig Bod-rörelse för Allmogens, behof. 
Den al flygsand uppgrundade Laga A b v ars Reviere utgör Stadens hamn 
är för seglationen nästan obrukbar och denna omständighet, tillika med 
de förskräckliga eldsvådorne, som oka härjat denna olyckeliga Stad ät 
väl förnämsta skalet till dess vanmagt. Fabrikationen och handeln m d 
Ullstrumpor är likväl icke obetydlig. 

Staden har vidsträckt men magert och sandigt ägo-område uti sina 
Gärden. Utmarken som är på Tomterne fördelad, och småningom od» 
las, är till någon del bördigare. Denna jord äges äfve» af personer 
utom Borgerskapet, och de många samt t ä a Sfldsvådorne i Staden hafve 
föranlåtit flere Innevånare att uppresa sina boningar på deras ägor utom 
Staden. Saluväxter odlas icke. 

Staden har en Paedagogre, Stads-Läkare och Fattighus. 

I allmänhet äro Länets Städer i aftagande. F-xporterne förminska 
och den höga Tull-Taxan inskränker den lofliga handeln till det högst 
nödvändiga. Om den olofliga har jag ingen kännedom, men jag har 
anledning tro, att den här i Länet nu är högst obetydlig. En lägre 
Tul l , en friare rörelse med Utlänningen, så att en del varor, som nit 
anses som contraband, finge emot Tull införas, tyckes vara en allmän 
önskan. Huruvida dess uppfyllande fastän individuelt nyttigt för Hait
and, vore instämmande med det öfrige Fäderneslandets sannskyldiga 
bästa, derom tilltror jag mig ej att fälla ett omdöme. 

Af Handtverkerierne äro Garfverierne de enda, som kunna säga» 
rara i flor. Den tryckande penningebristen tillåter icke Allmogen att 
på Marknader göra betydliga inköp af arbeta dt Silfver, Koppar, Twin 
och Messing. De öfrige Handtverkerierne rivaliseras mycket af Gär
ningsmän på Landet, med hvjlka. Stads-Handtverkaren, eonv drager 
gånger större Utskylder icke kan hålla pris. Småningom »kola Sma. 
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städerne derigenom undergräfvas och framtiden skall upplysa huruvida 
Landet derigenom vunnit eller förlorat. Yåra Förfäder trodde Städer 
vara nyttiga för afsättningen af Landtmannens produkter, men denna 
fördel skall snart försvinna med Städerne. Väl invändes att Städernas 
Innevånare, som hafva mycken jord sjelfva äro jordbrukare och icke 
behöfva Landtmannens producter, men nu, då hvem som helst fär äga 
Stadsjord tyckes detta skäl vara af föga värde. Äfven om en Stad icke 
ägde någon jord, så kunde ju Borgarena icke förmenas, att efter lägen
het inköpa närbelägna Hemman, och förhållandet blef då i min under
dåniga tanka enahanda. Genom de egentliga Stadsmanna- näringarna 
aftagande tyckas Städernes Innevånare med mera drift lägga sig p$ 
jordbruket och brännvins-bränning, hvilken sednare näringsgren jag 
tror uti en Stad vara mindre naturlig. 

I allmänhet klagas öfver penningebrist. Filial-Disconternes hastig 
indragning och svårigheten att erhålla Lån i BancoDisconten hafva för 
Närings Idkarena varit ganska tryckande. AHägsenheten från Hufvnd-
staden, hvaraf händer att de Lånsökande ej äro kända af DiscontDi-
rectionen, samt de svårigheter, son» göras i afseende på vederhäftighets 
betyg vålla, att ganska få anlita denna Discont, hvarigenom många 
nyttiga företag underlåtas. Skjutsnings-besväret, som fordom ansågs 
tryckande är nu föga kännhart och säkert skulle de fleste skjutsands 
med missnöje nu se del alldeles upphöra. Halmstads Slott af Lands 
Cancelliet den 24 December 1822. 

LARS ARNELL. 

MALTE DAHL. 
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